
Uitleg Lochte Kwiepperit 2020. 
Dennis schreef niet in en dus komt die niet voor in de uitslag. Dennis had wel invloed: 
niemand te laat binnen omdat we de helft van de rit de wind mee hadden. Totaal 25 km.

Uurste traject.
9 Prins Camiel heeft 5 meter 40 cm aan veren op zijn steek
15 nao fietsen nao bushalte: dus eerst de bushalte en daarna de fietsen zoeken.
17 neusbruggen zijn ook bruggen
20 meer of minder dan 100 grote harten verkocht? Minder
22 nao 8 of 11 personen? Dus na 8 is al goed, zo streng zijn we niet.
25 nao prins: Jullie kwamen langs het huis van Prins Camiel. Maar daar is geen prins 
of beeltenis van een prins te zien! Dus….. Al veel eerder ben je een blikje met daarop een 
jonge prins Willem Alexander tegengekomen.
28 noa kroon (op oranje brievenbus). Niet uit te voeren (noa), dus doorrijden tot je 
opgevangen wordt
30 die fietsenstalling? Wij hebben wel een fietsstalling gezien.

Twidde traject: de fotoroute. 1 deelnemer had alle foto’s gevonden !
Alle foto’s waren opgenomen in de route. De gemeente heeft een bord toegevoegd, 
daarom klopte foto 18 niet meer. Het was wel even zoeken natuurlijk, bij het narijden 
door onszelf moesten wíj zelfs zoeken.

Derde traject: De Ploeg was afgesloten, weer die gemeente die dwarszat
1 omdat De Ploeg is afgesloten hebben we vrijdag een en ander mogen omgooien. 
Een Citroen garage heeft weinig met fruit te maken. Even later kom je wel een wagen 
tegen met een afbeelding van fruit erop. De Torenstraat in!
2 de tekst ZANGE(ES) kom je niet tegen, dus doorrijden tot je opgevangen wordt. 
Ook al staat DUNCAN aangeplakt.
3 hoeken, bananen en klokken: gooi maar in mijn pet. Dat hebben de uitzetters ook 
gedaan en na 2 dagen en 3 nachten overleggen kwamen we tot de slotsom dat 38 het enige
juiste antwoord is. Let op de volgorde + en x!!
4 een trampoline in een voortuin, daar kun je op spelen!
9 wie is de prins van dun Birrekoal dit jaar? Dat vragen we aan onze adjudant Alex... 
Je rijdt dan een straat in die overgaat in een zandweg. Volgens het reglement moet je dan 
keren en weg vervolgen.
12 Supersteunberen doneren ieder jaar 55 euro en 55 cent. Hiermee ondersteun je het 
carnaval in dun Birrekoal. Aanmelden bij Uitzetter Jan van den Boom.
13 als je wilt weten wat een kroonring is, kijk foto 25 maar eens na. Nao kroonring 
betekent dat je direct kwiep moet gaan nadat je de kroonring enkele centimeters 
gepasseerd bent. Daarna kom je diezelfde kroonring dus nog een keer tegen.
14 nao barbaar: iedere goot is n barbaar.
15 zo gauw je een blaouw vlag passeert, moet je stoppen!


